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2017-08-25 Finansdepartementet 

Skatt- och tullavdelningen/S3 

103 33 Stockholm 

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU om 
obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om 
beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöver-
skridande arrangemang 

Sammanfattning 

• Bankföreningen välkomnar åtgärder mot aggressiv skatteplanering och 

skatteundandragande. Åtgärderna måste emellertid vara förenliga med kravet 

på förutsebarhet och andra grundläggande rättssäkerhetsaspekter.  

• Förslaget ska enligt EU-kommissionen ha en avskräckande effekt och ska 

således öka trycket på förmedlare eller skattebetalarna att avstå från att 

utforma eller använda aggressiva skatteplaneringsarrangemang. 

Bankföreningen anser dock att utformningen av lagförslaget väcker 

betänkligheter i rättssäkerhetshänseende, i synnerhet kravet på förutsebarhet 

i lagstiftningen. Bankföreningen efterlyser en tydligare avgränsning i 

lagstiftningen mellan vad som får anses som legitim hänsyn till skatteregler 

och beskattningssystem i olika länder å ena sidan, och aggressiva 

gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang å andra sidan. 

• Bankföreningen anser att konsekvensanalysen i förslaget inte är tillräckligt 

omfattande och föreslår därför kompletteringar av analysen med en närmare 

beskrivning av potentiell inverkan på den fria rörligheten inom EU samt en 

mer utförlig redogörelse av de erfarenheter som de länder haft som redan 

infört rapporteringskrav av det slag som nu föreslås.  

• Bankföreningen konstaterar att förslaget kan komma att öka den 

administrativa bördan för skattebetalare och skattemyndigheter.  
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Bankföreningens närmare synpunkter på direktivförslaget 

Bakgrund 

Direktivförslaget är inspirerat av åtgärd 12 i OECD:s BEPS-projekt om re-

kommenderade åtgärder för att på ett tidigt stadium upptäcka och kartlägga 

aggressiv skatteplanering på internationell nivå. Syftet är att förhindra att länders 

skattebaser urholkas på grund av internationell skatteplanering. I Sverige har 

regeringen redan innan EU-kommissionens förslag lades fram tillsatt en utredning 

(Dir.2017:38) som ska se över möjligheterna att införa en skyldighet för bl.a. 

skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg. Utredningen ska 

presentera sina förslag senast den 31 oktober 2018.      

Vem omfattas av rapporteringsskyldigheten? 

Enligt direktivförslaget ska skattemyndigheterna i de olika medlemsstaterna i EU 

utan föregående begäran lämna upplysningar till varandra om rapporteringspliktiga 

gränsöverskridande arrangemang. Informationen om dessa arrangemang ska 

inhämtas på nationell nivå från ”förmedlare” eller ”skattebetalare”. I direktivet finns 

definitioner av ”förmedlare” och ”skattebetalare”.  

 

Bankföreningen kan konstatera att definitionerna är vida och att rapporteringsplikten 

omfattar skattebetalaren själv om det skulle saknas en förmedlare i den mening som 

avses i den föreslagna artikel 3, led 21, t.ex. om förmedlaren är etablerad i tredje 

land. Den skattebetalare ska vara rapporteringsskyldig som undertecknade arrange-

manget med förmedlaren, om det t.ex. finns fler närstående parter som ska använda 

arrangemanget. Vidare synes även fysiska personer bli rapporteringsskyldiga om de 

vidtagit åtgärder som bär kännetecken av aggressiv skatteplanering. I enlighet med 

direktivförslagets direktiv till medlemsstaterna bör svensk lag tydligt peka ut vem som 

bär rapporteringsansvaret för att undvika dubbelrapportering. Bankföreningen anser 

att det exempelvis bör klargöras om ett koncernföretags skatteadministrativa tjänster 

åt ett annat koncernföretag skulle kunna omfattas av rapporteringsplikt, och i så fall i 

vilken egenskap?           

Vad anses utgöra potentiellt aggressiva gränsöverskridande 

skatteplaneringsarrangemang?  

Bankföreningen konstaterar att skatteplanering inom EU skulle kunna motverkas 

genom att länderna enas om gemensamma skatteregler. I avsaknad av gemen-

samma skatteregler blir bedömningen av om olika länders skatteregler i sig leder till 

gränsöverskridande aggressiv skatteplanering svår att göra. Frågan skulle kunna 

ställas om varje åtgärd av en skattebetalare som leder till lägre skatteintäkter för 

något land på grund av ett annat lands lagstiftning skulle kunna innebära en 

aggressiv gränsöverskridande skatteplaneringsåtgärd. Bankföreningen noterar 

också vad EU-kommissionen anför om svårigheten att definiera aggressiv 
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skatteplanering (s. 13). Enligt direktivförslaget skulle ett försök att definiera 

begreppet aggressiv skatteplanering riskera att vara förgäves eftersom en sådan kan 

vara mycket komplicerad och ständigt förändras utifrån de förutsättningar som 

föreligger. I stället ska den rapporteringsskyldige förmedlaren eller skattebetalaren 

med utgångspunkt i de kännetecken som räknas upp i en bilaga till direktivförslaget 

själv bedöma om en skatteåtgärd utgör ett, som det uttrycks i den föreslagna 

lagtexten, ”rapporteringspliktigt gränsöverskridande arrangemang”. Bankföreningen 

noterar att man i beskrivningen av förslaget samt i recittexten använder uttrycket 

”[potentiellt] aggressivt gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang”. I 

lagtexten saknas dock rekvisitet ”aggressivt”. Det blir därmed oklart om detta rekvisit 

gäller implicit, eller inte. Det bör anges om det finns gränsöverskridande 

skatteplaneringsarrangemang som inte bedöms som aggressiva och vad dessa i så 

fall ska anses vara, se vidare nedan om krav på exempel.  

 

Bankföreningen kan förutse att bedömningen av om vissa åtgärder anses uppfylla 

något av de kännetecken som räknas upp i bilaga IV kan komma att bli betungande 

och rättsosäker. Det är också oklart om det endast är bolagsskatt som avses när 

åtgärden prövas mot bilagans kännetecken eller om andra slags skatter kan 

omfattas, t.ex. mervärdesskatt. Bankföreningen vill också framhålla att åsikterna hos 

skattebetalare/ förmedlare och skattemyndigheter kring vad som kan anses utgöra 

[aggressiv] skatteplanering eller legitima åtgärder som av företagsekonomiska 

och/eller skatteadministrativa skäl bör företas, troligtvis kommer att gå isär i vissa 

fall. Bankföreningen anser därför att kvalitén på lagstiftningen och därigenom 

rättssäkerheten borde kunna förbättras genom att ytterligare förtydliganden görs i 

samband med lagstiftningsarbetet.  I detta syfte bör lagstiftningen kompletteras med 

en lista med exempel på åtgärder eller kännetecken som, om de föreligger, bör 

medföra att åtgärden inte bör bedömas som aggressiv skatteplanering. På en sådan 

lista kan exempelvis anges om val av etableringsställe med hänsyn till lokal 

bolagsskattesats ska räknas som aggressiv skatteplanering eller inte. En sådan lista 

skulle kunna öka tryggheten hos enskilda och företag som av helt legitima skäl 

måste väga in skattekonsekvenser när olika åtgärder eller handlingar företas. Detta i 

synnerhet som skattelagstiftningen på inkomstskatteområdet och skatteförfarandet 

inte är harmoniserat inom EU. 

Tidpunkten för rapportering        

Enligt direktivförslaget ska förmedlare eller skattebetalare lämna informationen till 

den behöriga skattemyndigheten inom fem arbetsdagar med början från den dag då 

arrangemanget finns tillgängligt för genomförande eller när det första steget i en 

serie av arrangemang redan har genomförts. Detta är en mycket kort tidsfrist och 

kravet torde, i synnerhet i stora internationella koncerner, vara nästintill omöjligt att 

uppfylla.  
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Bankföreningen noterar att informationsskyldigheten enligt direktivförslaget ska 

bygga på att myndigheterna snabbt informeras om olika aggressiva skatte-

planeringsarrangemang. Bankföreningen vill dock också framhålla att bedömningen 

av de egna åtgärderna kräver att mer tid ställs till förfogande eller att processen 

utformas som en slags preliminär förhandsbedömning för att tillåta företagen att 

inom rimlig tid analysera åtgärden i ljuset av de kännetecken som ges i den 

föreslagna bilagan.  

 

Bankföreningen anser vidare att innebörden av att ett arrangemang finns tillgängligt 

måste utvecklas närmare. Om en rådgivning i en viss skattefråga, t.ex. om att göra 

ett visst avdrag, resulterar i att avdraget ändå inte yrkas är det oklart i förslaget om 

åtgärden ändå ska anses tillgänglig och därför rapporteras.  

 

Bankföreningen vill framhålla vikten av att nödvändig och legitim företagssekretess 

kan upprätthållas och att bedömningen av vad företagen ska rapportera måste få 

prövas noggrant internt även om det ska råda sekretess inom EU-kommissionen och 

hos andra medlemsstater rörande de uppgifter som lämnas. Det bör också 

förtydligas om bedömningen av arrangemangens karaktär som görs av företagen 

även ska företas hos skattemyndigheten, innan myndigheten delar informationen 

med andra EU-länder. Eller om det är meningen att myndigheten endast agerar som 

en förmedlare av information utan ansvar för någon bedömning av arrangemangens 

karaktär. 

Sanktioner (artikel 25a) 

Enligt förslaget ska medlemsstaterna fastställa regler om sanktioner vid överträdelse 

av de nationella regler som antas med anledning av direktivet. Dessa regler ska vara 

effektiva, proportionella och avskräckande. Bankföreningen vill peka på de 

sanktioner med extraterritoriell effekt som, enligt vad Bankföreningen har inhämtat, 

har införts i UK och som kan får långtgående effekter utanför landets gränser. Det är 

angeläget att medlemsstaterna samordnar sina insatser när det gäller sanktioner så 

att ett företag inte riskerar dubbel bestraffning.            

Konsekvenser av förslaget 

Bankföreningen anser att konsekvensanalysen inte är tillräckligt omfattande och 

saknar beskrivningar av om det vid samrådet med berörda parter framkommit någon 

kritik mot idéerna om ökad informationsplikt på detta område och vad denna kritik i 

så fall bestått i. Vidare skulle en närmare redogörelse av det resultat som uppnåtts i 

andra länder som redan har infört motsvarande bestämmelser och inte minst UK 

vara av intresse eftersom detta framhålls som lyckat. Enligt förslaget har totalt 49 

åtgärder genomförts och UK har stängt möjligheterna till skatteflykt för över 12 

miljarder euro. Det framgår dock inte vilka slags åtgärder detta är eller hur 
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lagstiftningen varit utformad och om rapporteringskraven rört förhållanden till andra 

EU-länder eller i huvudsak länder utanför EU, såsom exempelvis USA.  

 

Bankföreningen saknar också en analys av om förslaget kan komma att påverka den 

fria rörligheten mellan EU:s medlemsstater.  

 

Med utgångspunkt i att EU-länderna inklusive Sverige torde vilja bibehålla sin 

självbestämmanderätt rörande utformningen av sina inkomstskatteregler undrar 

Bankföreningen vad den delegation av beslutanderätt till EU-kommissionen rörande 

uppdatering av kännetecken för aggressiva gränsöverskridande skatteplanerings-

arrangemang skulle kunna innebära för svensk del (artikel 23aa). Detta bör 

analyseras vidare. Vidare kan det ifrågasättas om denna delegationsrätt är förenlig 

med grundfördragen.      

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Ulrika Hansson 

 


